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Vinding Sogn
Vinding Sognehus, Svinholtvej 4a, 7100 Vejle

Starttidspunkt
9.00

Sluttidspunkt
12.00

Antal sider i alt
6

Indkaldte
Asta Holm Iversen, Stephan Haue, Jens Anton Pedersen, Jens David Eskildsen, Britta Glejberg, Lene Bandholtz
Jørgensen, Erik Villadsen, Maria Gitz Christiansen, Elsebet Maach Andersen, Finn Illum, Maria Mienert, Ulla
Østergaard Jørgensen (personalerepræsentant), samt Kathrine Dalsgaard Lauritzen (referent)
Afbud fra
Finn Illum

Øvrige bemærkninger

Punkt

Tid

Med følgende dagsorden

Kommentar

Ansvarlig

1

3

Godkendelse af dagsorden

Asta orienterer om ny slags dagsorden
med faste punkter. Bilag skal sendes til
Kathrine på forhånd. Der må ikke
komme nye beslutningspunkter på
dagsordenen til selve mødet.
Punkt C under punkt 7 flyttes til punkt
8.
”Organist” ændres fast til
”medarbejderrepræsentant”
Dagsorden godkendt.

Asta

2

2

Godkendelse og underskrift af referat

Godkendt og underskrevet.

Asta

Der bliver lagt dokumenter på DAP –
man har selv ansvar for at gå ind og
holde sig opdateret.

Asta

Orienteringspunkter
3

5

Formanden

Der er valgkursus tirsdag d. 21. januar i
Kolding – giv besked til Asta. Det er for
valgbestyrelsen.
Der er kommet beskeder fra
biskoppen. Finns orlov forlænges til 29.
februar 2020. Maria M.’s vikariat
forlænges til 29. februar 2020. Derefter
forventes der endelig afklaring.
4

10

Præsterne

Maria M.: Hendes konfirmanderne har
fået juleferie.
Maria G.: Hendes konfirmander
afslutter i morgen.

Præsterne
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Julestalden er kommet. Sættes op til i
morgen, torsdag, til
børnehaver/vuggestuer kommer – der
kommer op til 200 børn. Stalden var
også oppe i sidste uge, da 0.klasserne
var på besøg med stor succes.
Byggeriet larmer en del. De skal
begynde at bygge til februar.
5

5

Kasserer

Intet nyt at berette siden sidst. Måske
skal der bruges penge på nye kirkenet
Pc’er og på spildevand – mere om det
hhv. i punkt 10 og punkt 8.
Jens D. vil gerne se oversigt over
lønudgifter inklusiv vikarer for 2019.

Stephan

6

5

Medarbejderrepræsentant

På søndag d. 15. er der luciaoptog –
med hele 5 piger. På sigt ændres
målgruppen til allerede fra 2. klasse.
Koncert kl 16 på søndag d. 15.

Ulla

7

5

Byg og Jord
a) Biodiversitetsplan for Vejle Kommune.
Se bilag.
b) Svar på pkt. 15 i sidste referat om
bløde gange til kirken samt lave bænke.

Beplantning omkring præstebolig snart
afsluttet.

Jens Anton

a)
Biodiversitetsplan fra Vejle Kommune –
den første af sin slags. Elsebet og Jens
A. orienterer.
Anbefaler at den bearbejdes i dybden i
Byg og Jord.

b)
Asta har sendt brev til Finn, som han
må give videre til vedkommende. Det
er beklageligt, men vi kan desværre
ikke gøre meget ved det. Anbefaler at
vedkommende holder ved sognehuset i
stedet og går den vej til kirken.
Elsebet: Nogle salmebøger er gået i
stykker. Normalt koster salmebøger
300-350 kr. men der kan spares (10%),
ved køb af 50.
Punktet sættes på januar-mødet –
Kathrine prøver at sende en bog ind til
”gratis prøve-ombinding”. Kathrine
indhenter tilbud. Undersøger om de
kan limes – skal ombindes– eller der
skal købes nye.
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8

5

Byggeudvalg
a)Spildevand fra præstebolig og sognehus
tilkobles nyt kloaksystem syd for
Svinholtvej.

Det er besluttet, at vi gerne vil kobles
på offentligt kloaknet i forbindelse med
ny udstykning syd for Svinholtvej. Det
undersøges, om de kan sætte kloak på
kirkens grund.

Jens Anton

Rådgivningsaftale underskrevet –
sendes med referatet.
9

5

Liv og vækst

Rosengården: Lene, Asta og Kathrine
har været på Rosengården og pynte
juletræ, som Vinding kirke sponsorerer.
Det var en rigtig god oplevelse for alle
med julemusik, kaffe og kage.

Kathrine
Maria G. og
Jens A.

Minikonfirmander: Maria og Kathrine
har været på nogle korte besøg hos
Vinding skoles 3 3. klasser. Vi fik uddelt
nogle foldere samt fortalt hvad, hvor,
hvornår og hvordan. Det var en positiv
oplevelse.
Jens A. og Maria G. har snakket med
inspektøren, Karen, på Vinding Skole.
Kunstudvalget vil gerne samarbejde
med billedkunstlærerene, hvilket hun
var meget positiv over.
Mulighed for foredrag i fællesskab,
hvor de lægger lokaler til og udgiften
deles. Evt. et teaterstykke. Også meget
interesseret.
Positiv i forhold til at udlåne lokaler til
konfirmandundervisning i
byggeperioden. (Det er de også
positive for på højskolen).
Mulighed for at flytte på
konfirmandundervisning – åbne
overfor at tilpasse skoleskamaet.
Alt i alt et rigtig godt møde og en del af
vores vision: at samarbejde med
institutioner i lokalområdet.
Tema for efteråret: ”forandring”.

Beslutningspunkter
10

5

Indkøb af 4 Kirkenet P.C.

Til Jens D., Jens A., Stephan, Asta pga.
de nye GDPR-regler. Kirkenet Pc’er er
sikre og de fire ovenstående skal
yderligere have en KM@-mails, som

Asta
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kun bruges til menighedsrådsarbejde.
Der er support med i pakken ved køb af
Kirkenet Pc’er. Prisen er ca. 7500 for en
PC og de skal tilhøre menighedsrådet.
Ingen stemmer i mod og dermed
vedtaget.
Asta beder Michael om at få dem
indkøbt.
11

10

Forårets aften-foredrag: hvem tager sig af
velkomst/afslutning ved de enkelte
foredrag?

5. februar kl. 19.00 – Maria G.
4. marts kl. 19.00 – Jens David.
15. april kl. 19.00 – (Tages med på
januar-mødet)
Man skal selv bytte med andre, hvis
man alligevel ikke kan.
Kathrine sørger for at spørge
foredragsholder om behov for AVudstyr, gøre relevant udstyr klar samt
at lave taleseddel.

Kathrine

12

5

Stillingsopslag kirke- kulturmedarbejder

Ansættelsesudvalget har aftalt forløb.
Udsendes først i januar og 14 dage
frem. Ansættelsesudvalget mødes
efterfølgende og udvælger til samtale.
Annonceres på jobnet.dk.

Jens David

13

5

Forslag til at byggeudvalg koordinerer
brug af sognehusets lokaler under
byggeperioden. Der udarbejdes plan til
januar-mødet.

Byggeudvalget koordinerer.
Foreninger, der lejer lokaler, må selv
stå for at finde et andet sted.

Asta
Jens Anton

14

5

Underskrifter på ny regnskabsinstruks

Regnskabsinstruksen er gennemgået og Asta
godkendt med ændringer af
mailadresser til Jens D., Jens A. og
Stephan jf. punkt 10.
Underskrives først når disse er ændret.

15

Eventuelt
Eventuelt

Asta:
-Hadeslev stift-magasin ankommet.
-Håndbøger/kalender ankommet og ligger i dueslag.
-Alle bedes overveje aktiviteter til infomøde om
menighedsrådsvalg d. 12. maj samt ideer til kirkeblad.
Tager det op igen til januar-mødet.
Jens A.:
Oplysning om kursus for kirkegårdspersonale/alle
andre ansatte end præster, om Sorgbearbejdning d. 5.
februar i Gauerslund. Sognepræst Lone Vesterdal er
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kursusholder. Udsprunget af, at der udføres diakoni af
graverne på kirkegården. Der er foredrag samme dag,
men vi kan undvære musik, hvis Ulla gerne vil deltage i
kursus.
Maria G.: forslag til at de af de ansatte og
menighedsråd, der er tilstede d. 24/12, mødes til et
ønske om god jul efterfølgende. Tages op igen til et
torsdagsmøde.
Lene, Britta og Jens David koordinerer 1. januararrangement med Kathrine.
Jens D.: D. 19. er ansatte samt Jens A, Jens D. og Asta
indkaldt til intro til det nye kalendersystem. Der er
også kommet en begravelse. Derfor ønske om at flytte
intro til kl. 9. Jens D. snakker med Michael.

Lukket punkt
16

5

Rengøring af kirken

Kirken er blevet gjort hovedrent af
rengøringsfirma denne gang.
Kirkeværgen følger op på rengøringen
fremadrettet.

Jens Anton

17

10

Personale

Tidsregistrering bibeholdes men
personalet registrerer kun ”komme og
gå” tid.
Hvis menighedsrådet føler behov for
det, kan den fulde registrering
genoptages.

Jens David
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Asta Holm Iversen

Britta Glejberg

Elsebet Maach Andersen

Erik Villadsen

Jens Anton Pedersen

Jens David Eskildsen

Lene Bandholtz Jørgensen

Stephan Haue

AFBUD

Finn Illum

Maria Krogsøe Mienert

Maria Gitz Christiansen

